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Serbările școlare,
Un spectacol dedicat Crăciunului

Primar
Feieș Gheorghe

Un gând la final de an!

Acum, pe final de an, vă doresc tuturor Sărbători Fericite alături de cei
dragi și zile de sărbătoare pline de
bucurie și fericire!
Acest an care se apropie de final a
fost un an cu bune și rele, cu realizări
dar și dezamăgiri, un an pe parcursul căruia noi, cei din administrația
locală, am depus toate eforturile
pentru găsirea soluțiilor optime de
implementare a unor proiecte necesare pentru dezvoltarea Sebișului. În
acest sens, am drămuit responsabil
fiecare resursă financiară a bugetului local, încercând o prioritizare cât
mai eficientă a cheltuielilor destinate investițiilor, luând în considerare
acoperirea unei palete cât mai largi
de activități benefice comunității
noastre locale. De asemenea, am
încercat accesarea unor fonduri suplimentare pentru investiții, făcând
referire aici la sume obținute prin

fonduri eoropene, sau de la Consiliul
Județean Arad.
S-au depus toate eforturile pentru
buna administrare a orașului în contextul economic al acestui an, motiv
pentru care sperăm că dumneavoastră, cetățenii, sunteți mulțumiți de
ceea ce am putut realiza în anul 2014.
Un an în care în calitate de primar
am avut o colaborare deosebit de
bună cu aparatul administrativ al
primăriei și Consiliul Local, cărora le
mulțumesc pentru susținere, împreună formând la Sebiș o echipă unită!
Sperăm că anul 2015 va fi unul mai
bun pentru toată lumea, cu mai multe realizări, un an mai prosper!

Serbările școlare de anul acesta
au reprezentat adevărate spectacole artistice în care elevii fiecărei clase s-au întrecut pe sine în
a arăta părinților și tuturor celor
prezenți, reprezentații artistice
care mai de care mai spectaculoase. Au fost, serbări care au
avut ca tematică Crăciunul, ca
sărbătoare a noastră a tuturor.
Piese de teatru, colinde, poezii
și dansuri, toate au fost interpre-

tate de copiii veniți costumați
adecvat Crăciunului. Sălile de
clasă s-au umplut de culorile
hăinuțelor celor mici, care, putem spune că au adus mai repede Crăciunul in Sebiș. Au fost
zile de spectacol în care toți cei
veniți la serbări și-au amintit
cu drag de anii tinereții, când
așteptau ca Moș Crăciun să poposească în pragul casei lor.

>>> pag. 4

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar, Feieș Gheorghe

Cătălin Heller, noul preot paroh
al Bisericii Ortodoxe din Prăjești!

Dacă în urmă cu două numere ale ziarul vă prezentam
slujba de numire la Biserica
Ortodoxă de pe Satu Nou a
părintelui Rus Cătălin, care
până recent slujise la Biserica
Ortodoxă din Prăjești, acum
vă aducem în pim plan numirea ca Preot Paroh al Bisericii Ortodoxe din Prăjești a
părintelui Heller Cătălin, cel
care de acum încolo va păstori comunitatea ortodoxă
din Prăjești. >>> pag. 2

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului să aducă
în casele dumneavoastră multă bucurie, speranță și fericire!
Fie ca lumina sărbătorilor să vă acopere suﬂetele de bucurie
și să vă călăuzească pașii spre un an nou mai bun!
Sărbători Fericite!
Primar, Viceprimar, Consiliu Local

SEBIȘ EXPRES

CMYK

SEBIȘ EXPRES

pag. 2

Cătălin Heller, noul preot paroh al Bisericii Ortodoxe din Prăjești!

>>> pag. 1 Slujba de numire a vegheze la Biserica Ortodoxă din
părintelui Heller Cătălin a avut loc
după liturghia de duminică, când,
în prezența comunității ortodoxe
din Prăjești, a preoților invitați,
precumși a primarului Feieș Gheorghe, părintele a primit Evanghelia, Crucea și Cheile Bisericii.
A fost un moment plin de emoție
nu doar pentru părinte, ci și pentru comunitatea ortodoxă din
Prăjești, căci prin această numire,
un nou păstor a fost desemnat să

localitate! Un păstor în persoana
părintelui Heller Cătălin, care cu
prilejul numirii sale a și ținut să
mulțumească tuturor, atât pentru
numire, cât și pentru primirea călduroasă cu care a fost întâmpinat
la Prăjești.
Noi îl felicităm pe prărinte pentru
numirea ca preot paroh și îi urăm
să aibă parte doar de zile frumoase
și pline de har alături de comunitatea ortodoxă din Prăjești!

Se apropie Marea Sărbătoare
a Nașterii Mântuitorului

Niciodată omenirea n-a avut
o zi de bucurie atât de mare
ca cea adusă de ziua când se
împlinește ceea ce Arhanghelul Gavril a vestit Mariei din
Nazaretul Galileii că va naște
fiu! În această zi se bucură toți
fii strămoșilor noștri, Adam și
Eva, deoarece astăzi a răsărit
soarele dreptății pentru lumea păcătoasă; este ziua când
s-a ivit ziua mântuirii noastre;
când s-a proclamat mântuirea
lumii acesteia pierdute; când
s-a născut Mântuitorul lumii:
Iisus Hristos.
Era iarnă când Sfântul Iosif
cu Prea Curata Fecioară Maria au trebuit să călătorească
la Betleem deoarece împăratul August a dat poruncă
să se facă recensământul
populației, să se înscrie fiecare acolo de unde își are originea. Sfântul Iosif și Prea CuSEBIȘ EXPRES

rata Fecioară Maria au fost de
origine din Betleemul Iudeii,
de aceea ei au trebuit să călătorească acolo pentru recensământ. Iosif a pornit deci cu
Maria din Nazaret spre Betleem. Peste dealuri înalte și drumuri pietroase, după o călătorie lungă au sosit la Betleem,
dar aici n-au găsit găzduire,
căci toate locurile erau ocupate de lumea venită din diferite părți pentru recensământ.
Au trebuit să se retragă peste
noapte, la capătul orașului,
într-un grajd. În acel grajd și
în acea noapte a născut Fecioara Maria pe Unul Născut
Fiu al său. Acolo a fost culcat
în iesle Pruncul Iisus, despre
care profetul Isaia a profețit:
“prunc s-a născut nouă și se
cheamă numele lui Înger de
mare sfat… Dumnezeu Tare”
(Is 9,6).
>>> pag. 3

Cătălin Heller, noul preot paroh
al Bisericii Ortodoxe din Prăjești!

SEBIȘ EXPRES

Se apropie Marea Sărbătoare
a Nașterii Mântuitorului

>>> pag. 2 Au venit păstorii Dumnezeu celui viu” (Mt, 16,16).
și magii de la răsărit și împreună
s-au închinat pruncului dumnezeiesc. Pruncul acesta născut astăzi în
lume este deci Fiul lui Dumnezeu,
care are să ne mântuiască pe noi din
blestemul păcatului strămoșesc.
Iubiți credincioși, Cei care nu
cred că pruncul născut astăzi este
Fiul lui Dumnezeu, să întrebe
pe îngerii care acum, cu cântări
de mărire a lăudat pe Dumnezeu
zicând: “Mărire întru cele de sus lui
Dumnezeu și pe pământ pace între
oameni bunăvoire” (Lc 2,14), și ei
vor răspunde, că acest Prunc este
Fiul, Unul născut a lui Dumnezeu.
Să întrebe pe păstorii pe care îngerii i-au chemat la iesle: ce ați văzut
și cine este Pruncul acesta culcat
în iesle? Și ei vor răspunde: “Am
văzut pe noul născutul/Prunc Iisus
din cer venitul/ Fiu Dumnezeiesc”,
acesta este Mântuitorul lumii cel de
mult așteptat. Să-i întrebe pe cei
trei crai care au venit din răsăritul
îndepărtatsă se închine acestui
Prunc nou născut, al cui Fiu este? Și
ei vor răspunde: Este Fiul lui Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul
și toate câte sunt în lume și noi
am văzut steaua lui. Să-l întrebe
pe Sfântul Iosif al cui este Pruncul acesta? Și el va răspunde, că al
Tatălui ceresc. “Îngerul Domnului
i s-a arătat în vis lui Iosif și îi zise:
Iosife, fiul lui David, nu-ți fie teamă
să o iei la tine pe Maria, soția ta,
căci ceea ce a fost zămislit în ea vine
de la Spiritul Sfântul” (Mt1,20). Să
întrebe pe însăși Maica Fecioara,
cine este Pruncul acesta frumos și
drăgălaș? și ea va răspunde: Acesta
este fiul meu “care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat de la Spiritul Sfântși din Maria
Fecioară și s-a făcut om” (Cf. Simbolul Credinței). Să-i întrebe pe
Apostoli, care trei ani au petrecut
cu Hristos: Cine este Iisus Hristos?
și ei împreună cu Sfântul Petru vor
răspunde: “Tu ești Hristos, Fiul lui

Colindele în viața și spiritualitatea
credincioșilor români

Incepand cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie,
de la miezul noptii si pana la revarsatul zorilor
ulitele satelor rasunau de glasul micilor colindatori. In orase intalnim colindatori odata cu
lasarea serii si pana in miez de noapte. Cu traista
dupa gat, cu batul in mana si caciula pe urechi,
colindatorii merg din casa-n casa si striga la ferestrele luminate.
Sarbatorile crestine ale Nasterii Domnului,
Anului Nou si Bobotezei au in viata credinciosilor
o semnificatie aparte. Ele trezesc rezonante afecSEBIȘ EXPRES

tive de inalta sensibilitate si de puternica intensitate, creand o atmosfera de bucurie si un farmec
cu totul specifice in trairea religioasa. La aceasta
contribuie in cea mai mare masura traditia veche
si scumpa a colindelor, care infatiseaza evenimentul de extraordinara importanta al venirii
in lume a Fiului lui Dumnezeu intrupat, intr-un
nimb de deosebita frumusete si duiosie.
Ca parte integranta a folclorului religios, colindele prezinta o valoare nepretuita prin originea
si mai ales prin vechimea lor. Ele reprezinta can-
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tecul nostru stramosesc si una din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios
romanesc. Oricare ar fi parerea specialistilor in
aceasta privinta, un lucru este sigur si anume
ca ele sunt foarte vechi, formandu-se odata cu
poporul roman si cu raspandirea crestinismului
pe meleagurile noastre. Prezenta in colindele
si plugusoarele noastre a numelui lui “Badica
Traian” ne aminteste de timpul formarii poporului roman si de stramosii neamului nostru. Dupa
parerea unora, cele mai vechi colinde ar fi acelea
care au refrenul “Lerui Doamne” sau “Alilerui Doamne”, care ar fi forma arhaica, pe cat se pare, a
cuvantului bisericesc “Aliluia”.
Putine popoare din lume au insotit minunea

Ce spune Dumnezeu Tatăl , cine
este Iisus Hristos? La Botezul Domnului s-a auzit glas din cer, glasul
Tatălui care spune: “Acesta este
Fiul meu cel iubit, întru care bine
am voit” (Mt 3,17).Ce spune Iisus
Hristos despre sine? Când Hristos
a fost judecat la moarte a fost întrebat: “Ești tu Hristos, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus a zis: Eu sunt și
veți vedea pe Fiul Omului șezând
de-a dreapta celui Atotputernic și
venind pe norii cerului” (Mt 14,6162). Cerul și pământul, evanghelia
și istoria, uanim mărturisesc, căci
cristos este Fiul lui Dumnezeu,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Unul născut, iar nu
creat.
Iubiți credincioși,
Cu umilință și smerenie să ne
rugăm lui Iisus Hristos să ne dea
credință și tărie să putem mărturisii
adevărul că Iisus Hristos este Fiul
lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Toți cei care am devenit creștini
prin Sacramentul Sfântului Botez,
avem datoria de a vesti “vestea cea
bună”, Evanghelia lui Hristos, care a
venit în lume să mântuiască neamul
omenesc, “Căci atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât pe Unicul
Său Fiu l-a dat, ca oricine crede în
El, să nu piară, ci să aibă viața de
veci” (In 3,16). Să nu uităm, așadar
că avem datoria de a vesti Evanghelia carității prin faptele noastre
de iubire față de aproapele, față de
cei care se găsesc în suferință, care
se identifică cu Hristos. Împreună
cu îngerii, păstorii, magii, Preacurata Fecioară Maria, Sfântul Iosif,
cu întreaga Biserică să adorăm și
noi pe Pruncul Iisus din ieslea din
Betleem , prezent în Taina Sfintei
Euharistii.
Vă dorim tuturor Crăciun Fericit, cu sănătate și bucurii, iar Anul
Nou să vă aducă belșug de Haruri
de la Pruncul Iisus.
Sărbători fericite, An Nou
fericit!
venirii Fiului lui Dumnezeu cu o imbratisare asa
de calda si de duioasa si au exprimat-o asa de
bogat in forme artistice, cum a facut-o poporul
roman. In colinde, simplitatea, usurinta si cursivitatea versului popular, exprima o mare bogatie
de idei, intr-o forma plina de frumuseti artistice,
in care figurile de stil abunda, comparatiile se intrec una pe alta, iar epitetele si mai ales diminutivele nu lipsesc aproape din nici un vers. Este, de
altfel, tot ceea ce da gingasie, frumusete, farmec
si duiosie colindelor.
Sub raportul maiestriei artistice a versului si
a melodiei, colindele ocupa un loc de seama in
creatia poporului nostru.
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Atmosfera Crăciunului la serbările de final de an
>>> pag. 1 Pe rând, în clasele lor, copiii, însoțiți

de profesori, au prezentat spectacole aparte. Am
putut vedea așadar o mare diversitate de scenete,
fiecare clasă organizându-și propria prezentare în
cadrul serbărilor, după cum a dorit și după inspirația
artistică a fiecăruia.
Fiecare clasă a intrat în pielea personajelor pe
care le-au interpretat, au colindat și au cântat
sau au spus poezii. Doamnele învățătoare și
educatoare au dat dovadă de o mare răbdare și
pricepere în pregătirea serbărilor, sub îndrumarea
lor spectacolele oferite de cei mai mici școlari fiind
apreciate de toți părinții.

Și Moș Crăciun a fost prezent la serbări, fiecare elev primind daruri care
cu siguranță că au adus bucuria Crăciunului în inima fiecărui copil. Un gest
frumos, primarul Feieș Gheorghe, cu sprijinul Consiliului Local achiziționând
din timp cadouri care au umplut sacul Moșului, cadouri care au fost dăruite
elevilor și în acest an.

Timpul ne aduce din nou la ieslea din
Betleem, ca acolo să înceteze căutările
noastre, să regăsim mereu Pruncul Iisus, să începem alt drum si să învățăm
smerenia și adorarea.
Ca si inima Mariei, să vă fie inima
potir de aur în care Dumnezeu să
toarne mirul fericirilor sublime!
Ca si păstorii de la iazul Efratei să
auziți cântarea de laudă a cerului și armoniile corului de îngeri!
Ca si cei din jurul ieslei Domnului,
să vi se umple fiinta cu mireasma harului iubirii Pastorului cel bun!

Ca si magilor din rasarit, să vă fie viata luminata de steaua calauzitoare în
spre pruncul nascut în paie, iar darurile să vă fie jertfa de prinos pentru
gloria Împaratului pacii!
Iar în anul nou în care pașim să vă
dea Domnul belșug din toate, sănătate,
fericire și sfântă pace.
Iar cântarea ingerilor să vă fie realitate
vie în familie alături de toți cei dragi.
Sărbători sfinte, pașnice si pline de
lumina feței Pruncului Iisus vă urează
colectivul grădiniței ,,Samariteanul``
Sebiș.

SEBIȘ EXPRES

CMYK

SEBIȘ EXPRES

pag. 5

Grupul de Colindători de la Liceul Teoretic Sebiș la festivalul „Venite Adoremus”

Miercuri 17 decemrie, la Gurahonț s-a
desfășurat festivalul județean de colinde,
denumit „Venite Adoremus”. În cadrul
acestui eveniment au fost invitate să
susțină recitaluri de colinde, o serie de
coruri, din județul Arad,festivalul bucurându-se în prezent de o importantă
reprezentativitate.
Am avut plăcerea ca printre aceste
coruri de seamă să se numere și grupul de colindători al Liceului Teoretic
din Sebiș, care împreună cu profeso-

riul coordonatoria susținut în cadrul
festivalului un adevărat spectacol de
colinde. Repertoriul corului orașului
nostru a fost unul complex, toată lumea
aplaudând la scenă deschisă recitalul
reprezentanților liceului.
Felicităm membrii corului pentru
prestația deosebită și le dorim ca și la
anul să colinde la fel de frumos, aducând
prin cântecele lor vestea Nașterii Mântuitorului!

Atmosfera Crăciunului la
serbările de ﬁnal de an

Primarul Feieș, invitat de onoare la
Gala „Lions Club” (Clubul Leilor)
Meritele deosebite ale primarului nostru, atât pe plan administrativ, cât și universitar sau politic, sunt recunoscute la nivelul
întregului județ și nu numai, motiv pentru care primarul Feieș este
invitat mereu la galele importante
inițiate de organizații politice sau
ale oamenilor de afaceri.
Una dintre aceste gale a fost cea

Felicităm elevii și pe doamnele profesoare pentru
spectacolele oferite, merită acest lucru, căci s-au pregătit intens
pentru serbare, iar programele anume gândite cu acest prilej au
fost reprezentative pentru acestă perioadă de final de an, când
ne aflăm în preajma sărbătorii Nașterii Mântuitorului.
SEBIȘ EXPRES
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organizată în Sala Ferdinand din
Municipiul Arad, gală a Clubului
Leilor, unde au participat doar
personalitățile reprezentative ale
județului. Primarul Feieș a făcut
parte dintre aceștia, onorând
invitația clubului, și reușind din
nou să se afirme și în acest cadru
select al județului Arad.

Festivalul Colindelor!

Sebișul a găzduit vineri, 19 decembrie, un real festivalul de
colinde. Un festival prin care
cântecul colindului a răsunat în
Sebiș, vestind apropierea Sfintei
Sărbători a Nașterii Mântuitorului!
Astfel, cu începere de la ora
18.00, în fața Palatului Administrativ, grupuri de colindători

SEBIȘ EXPRES

de la liceu, fanfara,precum și
coruri din oraș, au susținut pentru publicul prezent un regal de
colinde, spre bucuria tuturor
celor veniți special pentru concert sau a celor care au fost la
acea oră în centru Sebișului. A
fost o seară cum nu se putea mai
frumoasă, o seară a colindului,o
seară de neuitat! >>> pag. 7

Primarul Feieș Gheorghe, inițiatorul acestei
seri de colinde, a dorit
să puncteze încă odată
importanța
sărbătorii
Crăciunului, concertul fiind dedicat anume acestei
Sfinte Sărbători.
Primarul ne-a declarat:
„Am dorit să avem la
Sebiș o seară de colinde
care să aducă în inima tuturor bucuria
Crăciunului. Am dorit
ca atmosfera deosebită a
acestei mari sărbători a
creștinătății să învăluie
orașul noastru, să aducă
pacea sufletească atât de
dorită de fiecare, pace
care poate fi găsită doar
prin credință în Dumnezeu. Sper din toată inima
că acest concert de colinde
SEBIȘ EXPRES
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a fost pe placul tuturor
celor prezenți, iar repertoriul corurilor invitate s-a ridicat la nivelul
dorințelor spectatorilor.
Felicit toate corurile care
au urcat pe scenă și le
transmit pe această cale
mulțumirile mele fiindcă
au răspuns invitației de
a participa la această
seară dedicată colidelor. În încheiere, doresc
să vă asigur că vom continua această frumoasă
tradiție a organizării
concertului de colinde și
anul următor, când sper
să avem și mai multe
coruri care să vină și să
vestesacă în Sebiș, prin
cântec de slavă, Nașterea
Mântuitorului!”

Festivalul Colindelor!

SEBIȘ EXPRES
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>>> pag. 6 Atitudinea publicului a fost una excepțională, fapt
dovedit de interesul mare arătat pentru această manifestare culturală,
platoul din fața Palatului Administrativ fiind împânzit de cei veniți
pentru o seară autentică de colind, cum doar la Sebiș se organizează.

Copiii de la grădinițe îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun!

Grupa mijlocie și grupa mare,
Prof. . BARBATEI MARIA și POP MIHAELA

Dacă în numărul trecut
al ziarului v-am prezentat ce cadori așteaptă de
la Moș Crăciun copiii
de la grădinița PN din
Sebiș, acum, în preajma Crăciunului, vă
aducem în prim plan
cadourile pe care și le
doresc copiii de la grădinița PP din oraș.
Crăciunul rămâne astfel ziua în care
cei mici așteaptă cu nerăbdare să vadă
ce are Moșul în sac, bucurându-se din
toată inima lor de această frumoasă zi
de sărbătoare!

Iată cadourile dorite de copii: Ageu Daniel – Un Tir Cu Remorcă Ce Duce Bușteni, Angel Anelisa-Baelrină Care Se Învârte, Barna Alexandru- O Pușcă Și Micul Românaș, Boșcai Raluca-Îghețată De Jucărie, Bugariu Ians-Tir
Cu Remorcă, Cîndea Alexandru-Semănătoare , Tir , Cositoare, Cev Alexandra- Păpușa Maya Care Crește, Cornea Șerba- Mașină, Droca Evelina- Păpuși, Covor Ca La Cămin Și Mașinuțe, Dronca Sara- O Păpușă Cu Cărucior,
Hălmăgean Marian- Mașină Cu Telecomanadă Și Robot, Herbei Alberto- Mașină Cu Telecomandă, Hetco Răzvan- Un Tir Cu Remorcă Și Telecomandă, Horbaniuc Vlăduț- Mașină Cu Telecomandă, Hossu Ana- Babe Amore
Care Merge La Doctor, Iov Flavia- Păpușa Barbie, Iriny Cristopher-Telefon De Jucărie, Leahu Antonia- Babe Amore, Hello Kitty La Doctor, Manea Izabela- Chico Bello , Bucătărioară , Dulciuri Și Haine, Matcău Mario- Cositoare,
Păiușan Mirabela- Un Pătuț Cărucior, Stoican Rareș- Săgeata Albastră, Ștefănuț Nikol- Maya Care Crește, Valea Natalia- Babe Amore Cu Căsuță , Câine Și Bucătărie, Vărcuș Iulia – Puzzle, Velicu Patric- Set De Master Chef
Iată cadourile dorite de copii de
la grupa mică: Ancuța Mihai- Tir,
Bîlc Luca – Mașină De Gunoi Și
Rampă De Gunoi, Cornea Alexandru – Tir Și Mașină De Pompieri,
Crișa Robert- Tren, Daniță MarioUn Avion Mare, Hetea Filip- Tir,
Ilieș Loredana- Păpușă, Iov Ioan- O
Mașinuță, Irimie Ncolas- Mașină
Cu Telecomandă, Kozak RebecaPăpușă, Lemeni Antonia- O Cutie
Mare De Bomboane, Mureșan Rania- O Păpușă, Oprea Rareș- Mașină
De Gunoi, Rusu Ioana- Babe Amore,
Stănilă Raul- Mașină De Găurit,
Drujbă, Bombane Potocalii, Șucan
Robert- Combină De Grâu, Toma
Teofil- Un Troliu De Lemne, Tomuș
Cristina- Păpușă, Turnea Ana-U
Bebe Adevărat, Țica Andreea- Multe
Duciuri , Jucării Și Haine
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Grupa mică,
Prof. . JURCĂ DANIELA
și MARIȘ ANA
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Să nu uităm că tot în această lună îi sărbătorim
și pe cei cu numele de Ștefan - 27 decembrie
Cine a fost Sfântul Ștefan?
Sfântul Ștefan sau Ste-phanus
(n. 1 - d. 35) după Noul Testament
a fost diacon iudeu (evreu) din Ierusalim care a fost primul martir
creștin, condamnat la moarte de
autoritățile iudaice din Ierusalim.
Potrivit Noului Testament, Sfântul
Ștefan a fost unul dintre cei șapte
bărbați ”plini de Duh Sfânt și de
înțelepciune”, aleși de către apostoli pentru a îndeplini calitatea de
diaconi. Ștefan a fost unul dintre
ucenicii lui Iisus Hristos, care îl urmau pretutindeni și care au asistat direct la faptele sale. Fiind ales
să îi conducă pe diaconi, Sfântul
Ștefan a fost numit Arhidiacon.
Întrucât, în Biserica primară, rolul diaconului era unul mult mai
important decât în zilele noastre, Sfântul Ștefan a intrat rapid
în atenția fariseilor, care erau
nemulțumiți de faptul că el predica public învățăturile lui Iisus.
La scurtă vreme după începerea
misiunii sale de diacon, el a fost
adus în fața Sinedriului, pentru a fi
acuzat de blasfemie contra lui Moise și a lui Dumnezeu. Întrebat de
același Caiafa care îl judecase pe Iisus cum răspunde acuzării, Sfântul
Ștefan a ținut o lungă cuvântare,
acuzându-i, la rândul său, pe cei ce
îi doreau pieirea: “Cum au
fost părinții
voștri
așa
sunteți și voi!
Pe care dintre prooroci
nu i-au prigonit părinții
voștri? Și au
ucis pe cei
care au vestit
mai dinainte
sosirea Celui

Drept ai Cărui vânzători și ucigași
v-ați făcut voi acum. Voi care ați
primit Legea întru rânduieli de
la îngeri și n-ați păzit-o!” (Faptele
Apostolilor VII, 51-53).
Sfântul Ștefan a fost găsit vinovat de blasfemie și condamnat
la moarte prin lapidare. După
pronunțarea sentinței, conform
Noului Testament, el a avut o teofanie, spunând: “Iată văd cerurile
deschise și pe Fiul Omului stând
de-a dreapta lui Dumnezeu”. El
a fost dus înafara cetății, unde a
fost ucis cu pietre, devenind primul martir - primul ucis pentru că
mărturisise credința în Iisus. Urmând exemplul acestuia, în clipa
morții el cere iertare pentru cei ce
îl ucid. Conform Noului Testament
și tradiției creștine, printre cei ce
l-au judecat și care au asistat la
uciderea lui s-a aflat și Saul, convertit ulterior la creștinism, cel ce
avea să devină Sfântul Pavel.
Mormântul Sfântului Ștefan a
fost descoperit în anul 415. Din
anul 560 osemintele sale s-ar afla
împreună cu osemintele arhidiaconului roman Laurentius (d. 258)
în cripta bisericii „San Lorenzo fuori le Mura” din Roma.

Urăm celor care pe
data de 27 decembrie
își sărbătoresc ziua
de nume - Sf. Ștefan multă bucurie, sănătate
și un călduros La Mulți
Ani! Să aveți parte de o
zi fericită alături de cei
dragi și familie!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

Cu ocazia intrării în noul an vă dorim tuturor
„La mulţi ani!” și să aveţi parte de un an
mai prosper decât acesta, an în care să vă puteţi îndeplini toate dorinţele.
Primar, Viceprimar, Consiliul Local
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Festivalul Colindelor!

Felicităm pe toți cei implicați în organizare, felicităm toate corurile participante și în speranța că vom vedea tot mai mulți sebișeni
dornici să audă cântecul colindelor, ne dorim să ne revedem la anul,
când colindele vor răsuna din nou în Sebiș. Până atunci vă lăsăm în
compania unor amintiri frumoase de la acest spectacol și vă urăm
tuturor:

SĂRBĂTORI FERICITE!

A sosit vremea colindelor!

1. O ce veste minunată
De la Viﬂeem se-arată
Cerul strălucea
Îngerii veneau
Pe-o rază curată.

4. E Iisus pastroul mare
Turmă ca El nimeni n-are
Noi îl lăudăm
Şi ne închinăm
Cu credinţă tare.

2. Căci la Viﬂeem Maria
Săvârşind călătoria
Într-un mic locaş
Lângă-acel oraş
S-a născut Mesia

5. Bucuraţi-vă cu toţii
Că s-a stins puterea Morţii
Astăzi s-a născut
Cel făr de-nceput
Cum au spus prorocii.

3. Păstorii cum auziră
Spre locaşul sfânt porniră
Unde au aﬂat
Prunc prea luminat
Şi îl prea măriră

SEBIȘ EXPRES
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6. În colibă păstorească
Vruta Domnul să se nască
Fiul său cel sfânt
Nouă pe pământ
Să ne mântuiască

